NOVOLETNO
KRIŽARJENJE PO KARIBIH
S POUDARKOM NA MALIH ANTILIH
02 23 45 218

ODHOD: 21.12.2022
17 dni

041 752 232
info@agencija-vangogh.si

MIAMI-FLORIDA in POSTANKI na ST. THOMASU, ST. KITTS & NEVISU, MARTINIKU, ST.
VINCENTU IN GRENADINIH, BARBADOSU,TRINIDADU, GRENADI in na ARUBI

Ste željni sonca in poletnih temperatur v zimskih mesecih? Nič lepšega kot v NOVO LETO vstopiti nekje na
toplem, v tropih. KARIBSKO morje je med ljubitelji križarjenj najbolj priljubljeno! Za vas smo pripravili to
izjemno zanimivo križarjenje po Karibih, kjer boste v 14 dneh obiskali kar osem držav oziroma državic. Tokrat
smo se odločili za dvotedensko križarjenje; vse kar je manj, namreč prehitro mine. Potovanje bomo pričeli v
enem najlepših in najbolj priljubljenih severnoameriških mest, v Miamiju. Tukaj se bo naše križarjenje pričelo
in končalo. In potem krenemo na pot. Karibi so pozimi najlepši. Na poti se bo naša luksuzna in nova ladja
ISLAND PRINCESS, ki velja za eno najsodobnejših in najlepših ladij na svetu, ustavila na najlepših otokih Malih
Antilov. Ljubiteljem morja priporočamo kabine z balkoni, s katerih boste lahko uživali v poletnih, karibskih
temperaturah. Križarjenje je priložnost, da državice, ki jih sicer redkeje obiščemo, spoznamo na izletih, ki jih
bomo organizirali z ladje. Izjemno potovanje za ljubitelje križarjenj! Dočakajte novo leto v posebni atmosferi
in v tropskem vzdušju. Pred vami so užitki in popoln odklop na KARIBIH …
PROGRAM KRIŽARJENJA
1. DAN: 21.12.22: LJUBLJANA – MIAMI
Zbirališče na letališču JP Ljubljana dve uri in pol pred poletom letala preko enega od evropskih letališč proti
Miamiju, kjer bomo pristali proti večeru po lokalnem času. Nastanitev v hotelu in nočitev.
2. DAN: 22.12.22: MIAMI – FORT LAUDERDALE - VKRCANJE NA LADJO
Po zajtrku prosto do prevoza v pristanišče v Fort Lauderdalu, kjer se bomo vkrcali na našo luksuzno ladjo
ISLAND PRINCESS, ki bo popoldne izplula iz pristanišča.
3. in 4. DAN: 23.12. in 24.12.22: NA MORJU – ATLANTIKU IN KARIBIH
Dva dni bomo križarili po Atlantiku in Karibskem morju ter uživali v vsem udobju, ki nam ga bo nudila naša
luksuzna ladja. Bivanje na ladji na osnovi polnih penzionov. Zabava, sončenje in popolne počitnice!

5. DAN: 25.12.22: ST. THOMAS – DEVIŠKI OTOKI
Na Božični dan bomo ob 8. uri zjutraj pristali na otoku St. Thomas, ki pripada Ameriškim Deviškim otokom,
poleg otokov: Saint John, Water, Hassel in Saint Croix. Otoki predstavljajo enakovredno okrožje in
neinkorporirano ozemlje Združenih držav Amerike. Glavno mesto je Charlotte Amalie in na otoku s površino
83 km² živi približno 52.000 prebivalcev. Na otoku so pred prihodom Špancev živeli domačini Ciboney,
Arawaki in Karibi. Krištof Kolumb je na otoku pristal leta 1493, ko je bil na svojem drugem potovanju v Novi
Svet. Kasneje je otok postal predmet evropskih kolonialnih apetitov, najprej nizozemskih, nato danskih,
dokler leta 1917 ZDA otoka niso odkupile, skupaj s Saint Johnom in Saint Croix-jem za vsega 25 milijonov
dolarjev. Dan na otoku boste lahko preživeli na različne načine. Morda se boste odločili za izlet po otoku,
morda za kopanje na eni od peščenih plaž ali pa se podali na šoping po številnih trgovinah in butikih, ki jih v
Charlotte-Amalie ne manjka. Popoldne bo naša ladja izplula v smeri južnih Malih Antilov.
6. DAN: 26.12.22.: ST. KITTS
Zjutraj bo naša ladja priplula v pristanišče Basseterre na otoku St. Kitts, poznanem kot najmanjša suverena
državica v Amerikah oziroma pod drugim imenom: Federacija Sv. Krištofa in Nevis. Sestavljata jo samo dva
otoka: manjši Nevis leži preko ozkega kanala. Ves dan boste lahko samostojno ali na organiziranem izletu
odkrivali lepote te otoške državice, se podali na izlet po otoku ali pa do bližnje plaže in dan preživeli na
Karibskem morju. Popoldne bo naša ladja izplula v smeri francoskega Martinika.
7. DAN: 27.12.22.: MARTINIK
Zjutraj bomo pristali v pristanišču glavnega mesta otoka Fort de France. Otok ima površino 1.128 km² in spada
pod Francijo kot njen prekomorski departma. Kot del Francije je tudi del Evropske unije in predstavlja njen
najbolj zahodni del. Na otoku živi približno 380.000 prebivalcev in njihova valuta je evro. Večina prebivalcev
govori francosko in nekateri tudi martiniško kreolščino. Zagotovo se boste podali na organizirani izlet po
otoku, kjer boste spoznali vulkane in najlepše zalive ter vasi na tem zanimivem francoskem otoku. Popoldne
bomo izpluli proti Svetemu Vincentu.
8. DAN: 28.12.22.: ST. VINCENT & GRENADINI
Kot vsak dan, bo tudi danes ladja pristala ob 8. uri in to na otoku Svetega Vincenta, v glavnem mestu,
Kingstown. Otoško državico s površino 369 km²sestavlja največji otok Sveti Vincent in pa veriga
dvaintridesetih manjših otokov, Grenadinov. Državica, ki je svojo neodvisnost dosegla šele leta 1979, ima
dolgo in bogato britansko kolonialno zgodovino. Na otočju živi približno 110.000 prebivalcev. Dan za
sprostitev na plaži ali sprehode po mestu Kingstown. Seveda obstaja tudi paleta fakultativnih izletov.
Popoldne izplujemo v smeri Barbadosa.
9. DAN: 29.12.22.: BRIDGETOWN - BARBADOS
Ves dan bo namenjen odkrivanju »otoka v soncu«, kot poje angleška pesem: »My island in the sun«. Barbados
je samostojna državica v Malih Antilih, otok dolg 34 in širok 23 km, s površino 432 km2, leži vzhodno od
Grenadinskih otokov in severovzhodno od Trinidada in Tobaga. Ne nahaja se na območju orkanov in njegova
prestolnica se imenuje Bridgetown, kjer bo naša ladja pristala ob 8. uri zjutraj. Na otoku bomo dovolj časa,
da boste lahko samostojno ali na organiziranem izletu spoznali vse njegove skrivnosti. Ob 18. uri bo ladja
izplula v smeri Trinidada.

10. DAN: 30.12.22: TRINIDAD in TOBAGO
Današnji dan bo namenjen odkrivanju otoka Trinidad, ki pripada otoški državici Republiki Trinidad in Tobago.
Trinidad je najjužnejša otoška državica v Karibih, ki leži 130 km južno od otoka Grenada in vsega 11 km od
obale Venezuele. Na otoku so pred prihodom Špancev leta 1498 živeli avtohtoni domačini. Kasneje so si
oblast podajale različne evropske velesile: Španci, Britanci, Francozi, Nizozemci, vse do leta 1802, ko je otok
pripadel Angležem in ostal pod britansko krono vse do neodvisnosti leta 1962. Trinidad in Tobago ima tretji
najvišji BDP v Amerikah, takoj za ZDA in Kanado, zahvaljujoč rezervam nafte in zemeljskega plina. Otok je
danes poznan po glasbi, ki tam odmeva na vsakem koraku. Ves dan bo dovolj, da odkrijemo zanimivosti tega
otoka. Popoldne bo naša ladja izplula v smeri severozahod in proti našemu naslednjemu cilju: otoku Grenadi.
11. DAN: 31.12.22.: GRENADA
Pred nami je še en zanimiv otok in še ena neodvisna državica, ki leži med Trinidadom, Venezuelo in Grenadini
ter ima površino 348,5 km ². Na otoku živi pisana druščina s 112.500 prebivalci. Glavno mesto, kjer bo
zasidrana naša ladja, se imenuje St. George's. Otok je poznan tudi pod imenom otok začimb in je bil dolgo
časa britanska kolonija, dokler leta 1974 ni postal neodvisen. Zadnji dan v letu boste lahko preživeli v glavnem
mestu ali na kateri od peščenih plaž oziroma se odločili za katerega od fakultativnih izletov. Ko bo ladja izplula
v smeri zahod, pa se bodo pričele priprave na silvestrovanje, ki je na ladji na Karibih vedno zanimivo. Ob
polnoči po lokalnem času skok v novo leto 2023! Naj bo srečno in zdravo!
12. DAN: 1.1.23: NA KARIBIH
1. januar bomo preživeli na morju. Dan in čas za počitek, kopanje v bazenih ali telovadba v fitnesu. V vsakem
primeru so dnevi na morju več kot dobrodošli. Križarili bomo po Karibskem morju in uživali v vsem udobju, ki
nam ga bo nudila naša luksuzna ladja. Bivanje na ladji na osnovi polnih penzionov. Morda še kakšna
ponovoletna zabava v začetku novega leta na morju, v tropih …
13. DAN: 2.1.23.: ARUBA
Ves dan bomo preživeli na otočku Aruba, ki je ena od štiri dežel, ki sestavljajo kraljevino Nizozemsko, skupaj
z otoki Curaçao, Sint Maarten in Nizozemsko. Aruba je relativno gosto naseljen otok in vseh 116.600
prebivalcev, ki živi na 179 km², so državljani Nizozemske in Evropske Unije. Glavno mesto otoka je Oranjestad
in tukaj bo zasidrana naša ladja. Na otoku vlada suha klima, zato je pokrajina porasla s kaktusi in nad otokom
vedro, modro nebo skozi vse leto. Morda se boste podali na izlet po otoku, ali pa se sprehodili do prve plaže
oziroma uživali v središču glavnega mesta s pridihom Nizozemske. Popoldne bomo izpluli v smeri sever.
14. in 15. DAN: 3.1. in 4.1.2023: NA MORJU
Dva dneva bosta ravno dovolj, da uredimo vtise in se dodobra ogrejemo preden se bomo vrnili v našo zimo.
Bivanje na ladji na osnovi polnih penzionov in z bogatim spremljajočim programom.
16.DAN: 5.1.23.: FORT LAUDERDALE - MIAMI, FLORIDA – EVROPA
Naša ladja bo zjutraj priplula v pristanišče v Fort Lauderdale. Dopoldan se bomo izkrcali in se podali na
celodnevni ogled mesta Miami. Popeljali se bomo po središču starega dela Miami Beacha, ki se ponaša s
prekrasno arhitekturo Art Deco. Ustavili se bomo tudi v središču mesta, ki je poznan pod imenom »Little

Havana« in kjer živi kubanska manjšina. Popoldne bomo imeli nekaj časa prosto v središču mesta vse do
prevoza na letališče. Nočni let proti Evropi.
17. DAN: 6.1.23.: ŠE LET DO LJUBLJANE
Samo še let do Ljubljane.

CENA: 2.990 EUR

ROK ZA PRIJAVO: Ker je število kabin na ladji in sedežev na letalu omejeno, priporočamo, da se prijavite ČIM
PREJ ali najkasneje do 1.10.2022 oziroma do zapolnitve prostih mest.

CENA VKLJUČUJE: letalsko karto na relaciji Ljubljana-Miami in nazaj, vse letališke in TSC takse, ki na dan
15.6.22 znašajo 502 EUR, vse prevoze in oglede v Miamiju po programu, eno nočitev z zajtrkom v hotelu
4**** v Miamiju v dvoposteljnih sobah (doplačilo za enoposteljno sobo znaša 160 EUR), celodnevni izlet po
Miamiju, bivanje (trinajst nočitev) na ladji v dvoposteljni notranji kabini (doplačilo za zunanjo kabino znaša
380 EUR po osebi in doplačilo za kabino z balkonom 690 EUR po osebi), vse ladijske in pristaniške takse, ki
znašajo 450 EUR, storitve polnega penziona na ladji, vse prireditve na ladji, slovenskega spremljevalca,
organizacijo potovanja, nezgodno zavarovanje in DDV.

CENA NE VKLJUČUJE: ESTE (oziroma vize) za ZDA (22 USD), napitnin in izletov na ladji in ostalega, kar ni
omenjeno pod cena vključuje.

NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 25

Cena pri najmanj 20 plačanih potnikih je 3.090 EUR, pri najmanj 15 plačanih potnikih 3.190 EUR in pri najmanj
10 plačanih potnikih 3.390 EUR.

